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1. Johdanto 
 

Luhangan kunnan ikäihmisten asumispalveluiden kriteerien ja prosessin tavoitteena on tukea 

kunnan väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.  

Asumispalveluita järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat apua tai tukea asumisensa 

järjestämisessä. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijainen tukimuoto. Tilapäistä asumista 

järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista apua. Palveluasumista järjestetään 

henkilöille, jotka tarvitsevat asunnon, hoitoa sekä huolenpitoa. Tehostettua palveluasumista 

järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.  

Ikääntyvien asumispalvelut toteutetaan ensisijaisesti kunnan omana tuotantona sekä tarvittaessa 

ostopalveluna lähikunnista. 

 

2. Ikäihmisten asumispalvelut Luhangassa 
 

Asumispalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaista vuokrasopimukseen perustuvaa 

asumispalvelua, jossa asukas saa yksilöllisten tarpeidensa mukaista hoitoa ja huolenpitoa sekä 

jatkuvaa apua päivittäisiin toimintoihin. Palvelut räätälöidään asiakkaan toimintakyvyn ja 

yksilöllisen tarpeen perusteella myöntämisperusteiden mukaisesti. 

Asumispalveluiden lainsäädäntöperusta: 

• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 

• Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja -asetus (607/83) 

• Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 

• Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista, ns. vanhuspalvelulaki (980/2012) 

• Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Suomen kuntaliiton antama Laatusuositus hyvän 

ikääntymisen turvaamiseksi ja palveluiden parantamiseksi 
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2.1 Palveluasuminen 
 

Hoiva-asumisen kevein muoto on tavallinen palveluasuminen. Tämä asumismuoto sopii asukkaalle, 

joka ei tarvitse vielä runsasta hoivaa ympärivuorokautisesti, mutta tarvitsee soveltuvan asunnon 

sekä hoitoa ja huolenpitoa. Palveluasuminen toteutetaan Palvelukeskus Tuuliharjussa, omissa 

vuokra-asunnoissa. Hoitaja on paikalla klo 7-21 ja yöaikaan apua saa hoitajakutsun kautta 

tehostetun palveluasumisen puolelta. Asukkaiden käytössä ovat myös palvelukeskuksen yhteiset 

tilat ja yhteistä toimintaa.   

 

2.2 Tehostettu palveluasuminen 
 

Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaista vuokrasopimukseen 

perustuvaa asumispalvelua, jossa asukas saa ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa sekä 

jatkuvaa apua päivittäisiin toimintoihin. Ympärivuorokautinen palveluasuminen on yhteisöllistä 

asumista, pääosin yhden hengen huoneissa, mutta esim. pariskunnat voivat halutessaan asua 

yhdessä samassa huoneessa. Hoitohenkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden ja hoitajamitoitus 

määräytyy ensisijaisesti asukkaiden hoitoisuuden sekä lakien/asetusten mukaisesti.  

Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito sekä toimintakykyä edistävä 

ja ylläpitävä toiminta. Ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalveluiden sekä osallisuutta ja 

sosiaalista kanssakäymistä edistävien palveluiden eli kuntouttavan hoidon ja huolenpidon lisäksi 

palveluun kuuluu hygieniasta huolehtiminen, ruokailun järjestäminen, siivous, pyykkihuolto ym. 

kodinhoidolliset työt, lääkehuolto, turvapalvelut ja virkistyminen.  

Omaisten osallistuminen ja osallistaminen hoitoon kirjataan asiakassuunnitelmaan. Asiakasta 

rohkaistaan aina itsenäiseen toimintaan hänen omat voimavaransa huomioiden. Asiakkailla on 

mahdollisuus säännölliseen ulkoiluun ja virkistäytymiseen sekä omahoitajan henkilökohtaiseen 

yhteiseen aikaan. 
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2.3 Lyhytaikainen asumispalvelu  
 

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tavoitteellista, suunnitelmallista ja kuntouttavaa 

asumispalvelua. Lyhytaikaisella jaksolla asumispalveluissa tuetaan asiakkaan kotonapärjäämisen 

edellytyksiä. Jaksojen pituuteen vaikuttaa aina asiakkaan tarve, mutta ne ovat usein 1-4 viikon 

jaksoissa.  Jaksot voivat olla kuntouttavia arviointi- ja lyhytaikaisjaksoja sairaalassaolon jälkeen, 

intervallihoitoa, omaishoidon lomitusta tai hoito-/ kuntoutuspaikkaa odottavien hoitojaksoja.  

 

2.4 Laitoshoito 
 

Laitoshoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon toteuttamista iäkkäille 

henkilöille tarkoitetussa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tarjoavassa sosiaali- ja 

terveydenhuollon laitosyksikössä terveyskeskuksen vuodeosastolla tai vanhainkodissa. 

Vanhuspalvelulaissa (980/2012) todetaan, että kunta voi vastata iäkkään henkilön 

palveluntarpeeseen laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai 

asiakasturvallisuuteen/potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet, joita voivat olla: 

• Useat samanaikaiset sairaudet, jotka edellyttävät vaativia, usein toistuvia ja 

ennakoimattomia lääketieteellisiä hoitoja. 

• Vaikeasti liikuteltava tai järjestettävissä oleva tai erityisosaamista vaativa hoito ja/tai 

hoitovälineistö. 

• Sairaan oman tai muiden ihmisten vakava terveyden tai turvallisuuden vaarantuminen. 

 

Luhangan kunnassa ei ole laitoshoitoa. 
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3. Asumispalveluiden myöntämisen prosessi 
 

 

Kotona asuvalla todetaan huomattavia 
arjessa pärjäämisen haasteita ja 
toimintakyvyn alentuminen niin, että hän 
tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa ja 
huolenpitoa.

Yhteydenotto (ja hakemus) Palvelukeskus 
Tuuliharjuun → Ensiarvio palveluntarpeesta ja 
sen kiireellisyydestä

Luhangan kotihoito p. 050 477698

Hoitotyön esimies p. 040 3479218 tai  
arja.laine@luhanka.fi

Asiakkaan palveluntarve selvitetään. 
Kotihoidosta tehdään kotikäynti tai tavataan 
asiakas. 

→ Tehdään palveluntarpeen arviointi luotettavia 
arviointimenetelmiä käyttäen ja yhteistyötä 
tekemällä (RAVA/RAI -toimintakyvyn arviointi, 
MMSE, GDS-15, MNA)

Asiakkaan kotonapärjäämiseen haetaan 
ratkaisuja. Esim. kotikuntoutus tai kuntoutusjakso 
Tuuliharjussa, teknologiset ratkaisut tuomaan 
turvallisuutta kotiin, kotihoidon käyntien lisäys tai 
niiden tarkentaminen ovat mahdollisia.
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4. Asumispalveluiden yleiset periaatteet 
 

Asumispalvelu muodostuu asiakkaalle tarjottavasta kodinomaisesta, viihtyisästä ja asiakkaan 

henkilökohtaisia tarpeita vastaavasta asumisesta, tarvittavista tukipalveluista sekä kuntoutumista 

ja toimintakykyä ylläpitävästä ja edistävästä hoidosta ja hoivasta. Palvelukokonaisuus edistää 

turvallista ja arvokasta elämää, tukee omatoimisuutta, itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta.  

Asiakasta aktivoidaan ja kannustetaan omatoimiseen ja itsenäiseen suoriutumiseen huomioiden 

asiakkaan käytössä olevat voimavarat.  

Palveluprosessin eri vaiheissa toteutuvat asiakaslähtöisyys, asiakkaan oikeudet ja 

itsemääräämisoikeus. Asiakas ja hänen yksilölliset tarpeensa huomioidaan kokonaisvaltaisesti. 

Tehdään päätös asumispalveluista. 
Moniammatillisen asiakkaan 
palveluntarpeen selvittämisen ja 
arvioinnin perusteella hoitotyön esimies / 
hyvinvointijohtaja tekevät päätökset 
asumispalveluista.

Laaditaan asiakkuussuunnitelma. 
Huomioidaan asiakkaan voimavarat, 
omaisten / läheisten apu, palvelut.

→ Suunnitelman pohjalta laaditaan 
yhdessä asiakkaan kanssa hoito-, 
palvelu- ja kuntoutussuunnitelma.
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Asiakas osallistuu aina häntä koskevaan palvelunsuunnitteluun ja tulee kuulluksi häntä itseään 

koskevassa päätöksenteossa.  

Työskentelyssä asiakkaan kanssa korostuvat kuntouttavan toiminnan periaatteet ja toimintakykyä 

edistävät toimintatavat. Asiakkaalla on mahdollisuus asua toimintayksikössä elämänsä loppuun 

saakka ja saada muuttuvia tarpeitaan vastaavaa hoitoa ja hoivaa. Palvelussa toteutuvat asiakkaan 

ja hänen omaisensa/läheisensä sekä henkilökunnan välinen yhteistyö, tiedonkulku, palveluiden 

sujuvuus sekä huolenpidon kokonaisvaltaisuus juuri niin kuin suunnitelmissa sovitaan ja asiat on 

niihin kirjattu. Henkilökunnan ammatillisessa toiminnassa korostuvat vastuu, huolenpito, 

välittäminen, yksityisyyden arvostus ja empatia. 

Yksikössä on asiakkaiden elämää rytmittävä virkistyspalveluiden suunnitelma, jossa on huomioitu 

asiakkaiden toiveet ja tarpeet. Asiakkaille järjestetään säännöllisesti suunniteltua ja ohjattua 

toimintaa. Jokaisella asiakkaalla on ulkoilumahdollisuus säännöllisesti. Yksiköillä on tehtynä 

ajantasaiset ja päivitetyt omavalvontasuunnitelmat, jotka ovat yleisesti nähtävissä. 

 

5. Ikääntyvien asumispalveluiden myöntämisen perusteet 
Luhangassa 
 

Asiakas tulee asumispalveluihin hakemuksen perusteella tai asumispalvelutarpeen selvittäminen 

käynnistyy asiakkaan, omaisten tai hoitavien tahojen yhteydenotolla. Ennen palvelun myöntämistä 

selvitetään asiakkaan toimintakyky ja palveluntarve moniammatillisesti. Asiakkaan omat voimavarat 

ja toimintakyky selvitetään monipuolisesti ja luotettavasti arviointivälineitä/ -mittareita käyttäen.  

Toimintakykyä arvioitaessa selvitetään, miltä osin asiakas pystyy suoriutumaan tavanomaisista 

elämän toiminnoista nykyisessä asuin– ja toimintaympäristössään ja missä asioissa hän tarvitsee 

tukea, hoitoa ja hoivaa arkielämän sujumiseksi. Arvioinnissa otetaan huomioon asiakkaan fyysinen, 

psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky. Arvioinnissa selvitetään aina ensisijaisesti 

myös mitä tukea ja palveluja asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluu tällä hetkellä ja onko niitä 

mahdollisuus vielä lisätä, jotta asiakas voisi jatkaa edelleen turvallista asumista nykyisessä 

asumismuodossa. 
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Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan, tarvittaessa omaisen/läheisen ja hänen 

hoitoonsa osallistuvien kanssa. 

 

5.1 Tehostetun palveluasumisen myöntämisen edellytykset 
 
Ympärivuorokautinen hoito voidaan myöntää asiakkaalle, 

• jolla on huomattavasti heikentynyt fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja/tai sosiaalinen 

toimintakyky ja jatkuva ympärivuorokautinen palveluiden tarve toimintakyvyn 

kokonaisarvion perusteella. Asiakkaalla on hoidon ja valvonnan tarvetta kaikissa 

päivittäisissä toiminnoissa useita kertoja vuorokauden aikana. 

• jolle palvelua ei voida riittävällä tavalla järjestää kotiin annettavien ja tukipalveluiden turvin. 

• joka itse haluaa muuttaa tehostettuun palveluasumiseen ja jonka kohdalla 

myöntämisperusteet täyttyvät. 

Myöntämiseen vaikuttavat asiakkaan toimintakyvyn lisäksi asiakkaan sosiaalinen verkosto eli 

omaisten ja läheisten mahdollisuudet osallistua hoitoon ja huolenpitoon sekä mahdolliset 

omarahoitteiset palvelut ja tukitoimet.  

Asiakkaan oma tahdonilmaisu huomioidaan ja kirjataan palvelua myönnettäessä. 

• Ohjeellinen RAVA–indeksi vähintään 3.0. 

• Ohjeellinen RAI-arvio vähintään MAPLe 4 sekä lisäksi vähintään yksi seuraavista RAI-arvoista: 

CPS arvo vähintään 3 ja/tai MMSE-arvo 17-13 yleisemmissä muistisairauksissa, ADL-arvo 4, 

DRS-arvo korkea, joka asuinolosuhteilla sekä turvattomuuden ja yksinäisyyden poistamisella 

on korjattavissa.  

 

 

5.2 Lyhytaikaisen palveluasumisen myöntämisen perusteet 

 
Palvelun myöntäminen edellyttää, että asiakas tarvitsee säännöllisesti tai jatkuvaluontoisesti apua 

päivittäisissä toiminnoissa. Myöntämisen perusteena on lisäksi (vähintään yhden alla olevista tulee 

täyttyä): 
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• Asiakkaan kotona asumista heikentää tilapäisesti toimintakyvyn lasku, johon ei voida 

kotihoidon palveluilla vastata eikä hänellä ole tarvetta sairaalahoitoon. 

• Asiakas on omaishoidettava (omaishoitajan lakisääteinen vapaa). 

• Asiakas asuu kotona läheisten antaman päivittäisen tuen turvin. 

• Asiakkaalla on äkillinen huolenpidon tarve omaishoitajan tai läheisen sairastuttua. 

• Asiakkaan ympärivuorokautisen hoivan tarvetta on syytä arvioida kodin ulkopuolella. 

• Asiakas tarvitsee kuntouttavaa toimintaa tai kuntouttavan arviointijakson kodin 

ulkopuolella. 

Asiakkaan lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon tarve arvioidaan aina yksilöllisesti ja käytössä 

olevien toimintakykymittareiden arvot ovat suuntaa antavia. Viitteelliset RAI-/RAVA -arvot 

myöntämisperusteiden tukena tarvittaessa ovat:  

• RAVA–indeksi on vähintään 1.7. 

• RAI: MAPLe 2 (kaksi tai enemmän), MAPLe 1 (palveluntarve MAPLe 1-5) vain 

poikkeustapauksissa, kuten asiakkaan turvallisuuden vaarantava sosiaalinen tai psyykkinen 

turvattomuus, harhaisuus, harhaluuloisuus tai muu sairaus tai vaativa hoidon tai hoivan 

tarve, johon vastaaminen on kotona tarkoituksenmukaisempaa kuin sairaalassa. Tällainen 

poikkeustilanne voi olla myös silloin, kun uuden asiakkaan palveluntarvetta arvioidaan ja 

seurataan ennen palvelupäätöstä tai kun asiakkaan palveluntarve on muuttumassa tai 

silloin, kun asiakkaalle järjestetään kuntouttavaa kotihoitoa, jolla ehkäistään vaativampaa 

palveluntarvetta. 

• Tarvittaessa käytetään seuraavia ohjearvoja: ADHL vähintään 1 (päivittäiset toiminnot ADHL 

1-6), IADL vähintään 12 (asiointitoiminnot IADL 0-21), CPS vähintään 2 (kognitiivisen 

toiminnan mittari CPS 0-6), CAPS vähintään 10/30 (ongelma-alueita fyysisen, psyykkisen ja 

sosiaalisen toimintakyvyn alueilla). 

6. Asiakkuussuunnitelma 
 

Asiakkaalle laaditaan palvelutarpeen selvittämisen perusteella asiakassuunnitelma. Suunnitelmaan 

merkitään kaikki asiakkaan sosiaali- ja terveyspalvelut.  Asiakassuunnitelman tulee muodostaa 

asiakkaan palvelutarpeen kannalta tarkoituksenmukainen kokonaisuus.  
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Myönnettyjen asumispalveluiden osalta suunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, omaisten ja häntä 

hoitavien tahojen kanssa viimeistään neljän viikon kuluttua palveluiden alkamisesta. 

Asiakassuunnitelmassa märitellään hoidon ja tuen tarve, tavoitteet, toteutuminen ja arviointi.  

Asumispalvelun tuottaja tekee asiakassuunnitelman pohjalta asiakaskohtaisen palveluiden 

toteuttamissuunnitelman. Asiakkaalle nimetään omahoitaja. Asiakas ja omahoitaja arvioivat 

asiakkaan terveydentilaa, toimintakykyä ja palveluiden toteutumista sekä asiakassuunnitelman 

ajantasaisuutta. Arviointia varten on oltava käytössä myös toimintakyvyn arviointimenetelmillä 

saadut tulokset. 

7. Palvelu - ja maksupäätös 
 

Asiakkaan tarvitsemista palveluista tehdään palvelu- ja maksupäätökset.  

Tehostettu palveluasuminen ja palveluasuminen tuotetaan ensisijaisesti kunnan omana palveluna 

tai voidaan hankkia ostopalveluina yksityiseltä palveluntuottajalta, mikäli kunnan omia paikkoja ei 

ole käytettävissä. 

8. Palvelun sisältö asumispalveluissa  
 

8.1 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut 
 

Asiakkaan terveydentilaa seurataan ja arvioidaan. Sairauksien hoito toteutetaan lääkärin ohjeiden 

mukaisesti. Palvelukeskus Tuuliharjussa käy Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen lääkäri kahdesti 

kuukaudessa ja hoitajilla on lääkärin konsultointimahdollisuus etälaitteen ja viestien avulla. 

Vaihtoehtoisesti asukas voi hankkia palveluita myös muualta valitsemastaan paikasta samoin kuin 

suun terveydenhuollon palvelut. 

Asumispalveluyksiköissä tulee olla ajantasainen ja päivitetty lääkehoitosuunnitelma, jonka mukaan 

lääkehoitoa toteutetaan. Lääkehoidossa toteutetaan turvallisen lääkehoidon periaatteita ja 

asiakkaan kokonaislääkitys tulee tarkastaa vähintään puolen vuoden välein. 

Asiakkaan toimintakykyä arvioidaan säännöllisesti. Arvioinnissa käytetään seuraavia mittareita: 

RAI/RAVA, MMSE, Cerad, GDS-15, MNA. Yksikössä avustetaan asiakasta apuvälineiden saamisessa. 
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Jos kriteerit apuvälineiden saamiseksi apuvälineyksikön kautta eivät täyty, hankkivat yksiköt itse 

riittävät ja asianmukaiset apuvälineet.  

 

8.2 Tilat, laitteet ja välineet 

 
Yksikön yhteistilat ovat asukkaiden käytössä ja niissä on mahdollisuus järjestää yhteisiä tilaisuuksia. 

Yhteistiloissa on televisio ja muuta virikkeellistä toimintaa. Asiakkaan huoneissa on vähintään 

korkeussäädettävä sänky, patja ja vaatekaappi.  Asukkaalla on mahdollisuus tuoda omia 

huonekaluja ja tavaroita omaan huoneeseensa. 

Asumisyksikössä tulee olla varattuna riittävä määrä yleisiä apuvälineitä kaikkien asukkaiden 

käyttöön (esim. pyörätuoli, suihkutuoli, nousutuki, tukikahva, wc-koroke, henkilösiirron ja -noston 

apuvälineet) niissä tilanteissa, joissa niitä ei myönnetä lääkinnällisen kuntouksen perusteella. 

 

8.3 Ateriat 
 

Tehostetussa palveluasumisessa tarjotaan asiakkaille kaikki päivän ateriat (aamupala, lounas, 

päiväkahvi, päivällinen ja iltapala) yhteisessä ruokailutilassa. Palveluasumisen puolella asuvilla on 

myös mahdollisuus ottaa palveluna joko kaikki ateriat tai vain osa niistä tarpeen mukaan. Asiakkailla 

on tarvittaessa mahdollisuus myös välipaloihin, myös yöaikaan. Yksiköissä huolehditaan, että 

yöaikainen paastoaika ei ole yli 11 tuntia. Asiakkaiden ruokailutilanteissa pyritään kiireettömyyteen 

ja avustetaan asukkaita tarpeen mukaan ruokailussa. Lisäksi asukkailla tulee olla mahdollisuus valita, 

haluaako hän ruokailla yhteisissä tiloissa vai omassa huoneessaan.  

Ruokalistasuunnittelussa huomioidaan ravitsemussuositukset, sesongit ja juhlapyhät sekä 

asiakkaiden toiveet. Ruokien tulee sopia ikääntyneille ja ruokalajitoiveita tulee aina toteuttaa 

mahdollisuuksien mukaan. Leipä-, juoma- ja levitevaihtoehdoissa on huomioitava asiakkaiden omat 

tottumukset. Aterioilla tarjottavaan tuoreannokseen tulee sisältyä säännöllisesti tuoreita 

vihanneksia, hedelmiä ja marjoja. Pyhä- ja juhlapäivien aterioiden tulee erota arkiruuasta. 

Riittävästä nesteiden saannista huolehditaan. Ruualla tulee olla hyvä ravintoainetiheys, jotta 

ravintoaineiden saanti toteutuu ikääntyvän ruokailijan pienellä annoskoolla.  
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Asiakkaiden ravitsemustilaa seurataan säännöllisesti. Paino mitataan kerran kuukaudessa ja MNA-

mittaus (ravitsemustilan mittari) vähintään kerran vuodessa ja aina tarvittaessa, jos asiakkaan 

ravitsemustilassa tapahtuu muutoksia.  

 

8.4 Siivous 
 

Tartuntatautien ehkäisemiseksi toteutetaan kulloinkin voimassa olevia ohjeita. Henkilökunnalla 

tulee olla tehtävään riittävä osaaminen ja heille järjestetään säännöllisin väliajoin koulutusta. 

Yksiköllä on virallinen siivoustyön suunnitelma, jossa on määritelty puhtaustasot (ylläpito-, viikko- 

ja perussiivouksiin asuinhuoneisiin ja yhteisiin tiloihin), käytettävät siivousvälineet ja niiden 

mahdolliset huollot. Henkilöstöllä tulee olla tehtävään riittävä osaaminen ja käytössä on oltava 

asianmukaiset välineet ja tarvikkeet. Asuinhuoneiden ja yhteisten tilojen yleisilmeen tulee olla siisti, 

viihtyisä ja turvallinen. Jätehuollossa noudatetaan voimassa olevia ohjeita sekä yksikön omaa 

suunnitelmaa. 

 

8.5 Turvallisuus 
 

Yhteistilojen kalusteiden tulee olla ikääntyville sopivia ja liikkuminen yksikössä tulee olla turvallista. 

Asiakkaan saatavilla tulee olla riittävät ja tarkoituksenmukaiset apuvälineet. Apuvälineiden huolto 

ja korjaukset suoritetaan säännöllisesti ammattihenkilön toimesta. Asiakkaan poistuminen 

yksiköstä hoitohenkilökunnan huomaamatta tulee olla estetty (ovihälyttimet, 

paikantavat/hälyttävät rannekkeet käytössä). Yksiköllä tulee olla toimintaohje asiakkaan rahojen ja 

arvoesineiden säilyttämisestä asianmukaisesti.  

Yksikön lääkehoitosuunnitelma tulee olla ajantasainen ja STM:n suositusten mukainen ja lääkkeitä 

tulee säilyttää asianmukaisesti lukituissa tiloissa. Lääkehoitoon on nimetty vastaava henkilö. 

Turvallisen ja asianmukaisen lääkehoidon rinnalla tulee myös kehittää lääkkeetöntä hoitoa. 

Yksiköllä on pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys, jotka ovat pelastusviranomaisten 

hyväksymät. Ne tulee päivittää säännöllisesti ja henkilöstö on perehdytetty niiden sisältöön. 

Koulutuksia järjestetään säännöllisesti koko henkilökunnalle. Yksikössä tulee olla paloviranomaisten 
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vaatimusten mukaisesti käytössä sprinkler-järjestelmä. Asiakkailla on käytössä 

hoitajakutsujärjestelmä tai turvapuhelin.  

Muistisairaiden asiakkaiden turvallisuus on varmistettu (ovien ja ikkunoiden lukitus, kulunvalvonta). 

Asumisyksiköissä on kirjallinen ohjeistus asiakkaan turvallisuuden varmistamisesta, jos rajoitteita 

joudutaan käyttämään. Rajoitteisiin liittyvistä hoitopäätöksistä vastaa asiakasta hoitava lääkäri ja 

päätös on dokumentoitava asiakkaan asiakirjoihin. 
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Liite 1 Yhteystiedot 
 

Palvelukeskus Tuuliharju 

Hakulintie 3  

19950 Luhanka 

 

Palvelukeskus Tuuliharju 

Hoitotyön esimies Arja Laine 

Puh. 040 3479 218 

arja.laine@luhanka.fi 

 

Tehostettu palveluasuminen, hoitajat (24/7) 

Puh. 040 3479 219   

 

Palveluasuminen, hoitajat (klo 7-21) 

Puh. 040 172 0952 
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Liite 2 Kuntouttavan arviointijakson sisältö 
 

Kuntouttavan arviointijakson aikana sekä arvioidaan että tuetaan asiakkaan psyykkistä, kognitiivista, 

fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä ja kartoitetaan tarkemmin mahdollisesti tarvittavien 

tukipalveluiden laajuus. Jakson ajalle laaditaan yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa 

kotona kuntoutumisen suunnitelma, johon kaikki osapuolet sitoutuvat. Arviointijakso on yleensä 1-

4 viikon pituinen ja käyntikerrat vaihtelevat asiakkaan tarpeen mukaan. 

Asiakkaat valikoituvat kuntouttavalle arviointijaksolle asiakasohjaajan ja fysio- tai 

toimintaterapeutin tai muistikoordinaattorin tekemän toimintakykyarvioinnin kautta. 

Arviointijaksot on tarkoitettu uusille palveluiden piiriin valikoituville asiakkaille, asiakkaille, joilla on 

uhka kotona selviytymisessä sekä ennalta tunnistetuille ns. huoliasiakkaille, joiden toimintakyvyssä 

on tapahtunut heikentymistä ja joiden säännöllisen kotihoidon tarve voitaisiin ennaltaehkäistä 

arviointijakson avulla. Kuntouttavalle arviointijaksolle ei oteta yksittäistä palvelua tarvitsevia.  

 

Kuntouttavan arviointijakson toteutus 

• on yksilöllistä, riittävää ja asiakkaan voimavarat huomioivaa. 

• on päivittäistä ja moniammatillista, fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja/tai kognitiivista 

kuntoutusta. 

• toteutuu osana hoitotyötä, jossa arkikuntoutuksen merkitys korostuu. 

• sisältää arkisten asioiden harjoittelua. 

• noudattaa kotikuntoutussuunnitelmaa kaikilla eri sisältöisillä kotikäynneillä. 

• korostaa kuntouttavaa työotetta kaikessa ja kaikilla asiakkaan kanssa tekemisissä olevilla. 

• on jatkuvaa arviointia ja kaikkien vastuulla. 
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Liite 3 Asumispalveluiden maksut Luhangassa 
  

 

Palveluasumisen vuokra 1.8.21 alkaen 475 € / kk 

Palveluasumisen perusmaksu tukiasunnoissa  69 € / kk 

Maksu sisältää: siivous 2 x kk, 
hälytysjärjestelmä, wc-paperi, sauna x 
1 vko 

Hoivamaksu palveluasumisessa Kotihoidon taulukon mukaisesti 

Ovihälytin (palveluasuminen) 5 € / kk 

Paikantava ranneke 30 € / kk  

Ateriat  

Ateriapäivämaksu (aamupala, lounas, päiväkahvi, 

päivällinen ja iltapala) 

419 € / kk 

Päivän kaikki ateriat (aamupala, lounas, päiväkahvi, 

päivällinen ja iltapala) 

15 € / vrk 

Aamupala 2,40 € / krt 

Lounas 6,90 € / krt 

Päiväkahvi 1,90 € / krt 

Päivällinen 5,40 € / krt 

Iltapala 2,80 € / krt 

  

Tehostetun palveluasumisen vuokra 17 € / m2 / kk 

Maksu sisältää: sähkö, vesi, yhteisten 

tilojen käyttö 

Hoivamaksu 85 % tuloista 

Käyttövara asukkaalle 167 € / kk 
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Omaishoidon tuen vapaa, lyhyt laitoshoito 11,60 € / hoito vrk 

Kuntouttava arviointijakso 35 € / vrk 

Lyhytaikainen asumispalvelu 39 € / vrk 

Osapäivämaksu (TEPA 1–4 h, sis. lounaan ja kahvin) 20 € / krt 

  

Mikään edellä mainituista hinnoista ei sisällä lääkkeitä. 
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Liite 4 Tehostetun palveluasumisen, perhehoidon ja laitoshoidon 
maksut  
 

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta tai palvelusta saa periä enintään 49,60 €/hoitopäivä (maksukaton 

täyttymisen jälkeen 22,80 €/hoitopäivä). Lyhytaikaiset laitoshoidon jaksot kerryttävät maksukattoa, jonka 

määrä vuonna 2022 on 692 €/kalenterivuosi.  

Kunta voi periä tilapäisestä lyhytaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta ja perhehoidosta 

kohtuullisen maksun. Maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. 

Lyhytaikainen palvelu asumispalveluyksikössä tai perhehoidossa ei kerrytä maksukattoa. 

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, perhehoidon ja laitoshoidon asiakasmaksu kuukaudessa 

voi olla enintään 85 % asiakkaan nettotuloista, joista on tehty laissa säädetyt vähennykset. Jos 

asiakkaana on suurempituloinen puoliso, maksu voi olla enintään 42,5 % puolisoiden 

yhteenlasketuista kuukausittaisista nettotuloista. 

Asiakkaalta ei saa periä mitään erillisiä maksuja tukipalveluista, kuten aterioista.  

Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksua määrättäessä asiakkaan tuloista vähennetään lisäksi 

asiakkaan palveluasumisesta aiheutuvat asumismenot sekä lääkekustannukset. Lääkekustannukset 

vähennetään myös perhehoidossa. 

Kunnan tai kuntayhtymän on huolehdittava siitä, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää 

käyttövara, joka on vuonna 2022 pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen 

perhehoidon asiakkaalle vähintään 167 €/kk ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalle vähintään 112 

€/kk. 

Maksut voidaan periä 

• sosiaalihuoltolain nojalla järjestetystä tehostetusta palveluasumisesta (ei koske 

vammaislainsäädännön nojalla järjestettyä asumista). 

• perhehoitolaissa tarkoitetusta perhehoidosta (ei koske mm. vammaispalveluja koskevan 

lainsäädännön nojalla annettua perhehoitoa). 

• terveydenhuoltolaissa ja sosiaalihuoltolaissa tarkoitetuista laitoshoidosta ja laitospalvelusta 

(laissa säädetyin erityisin poikkeuksin). 
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Liite 5 RAVA-indeksi 
 

 
RAVA-luokka 

 

 
RAVA-indeksi 

 
Avun tarve 

Ensisijainen hoidon / 
hoivan paikka (suositus) 

 
RAVA-luokka 1 

 

 
1,29 – 1,49 

 
Satunnainen 

 
Koti 

 
RAVA-luokka 2 

 

 
1,50 – 1,99 

 
Tuettu hoito 

 
Koti 

 
RAVA-luokka 3 

 

 
2,00 – 2,49 

 
Valvottu hoito 

Koti, tavallinen 
palveluasunto 

 
RAVA-luokka 4 

 

 
2,50 – 2,99 

 
Valvottu hoito 

Koti, tehostettu 
palveluasunto 

 
RAVA-luokka 5 

 
3,00 – 3,49 

 
Tehostettu hoito 

Koti, tehostettu 
palveluasunto, 

muu pitkäaikaisosasto 

 
RAVA-luokka 6 

 
3,50 – 4,03 

 
Täysin autettava 

Koti, tehostettu 
palveluasunto, muu 

pitkäaikaisosasto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


